
Regulamento Promoção - Dia dos Namorados - APCEF/SC 

1. Em comemoração ao Dia dos Namorados APCEF/SC, queremos conhecer sua história, 

e quem vai contar é você! 

2. A Promoção – Dia dos Namorados APCEF/SC, tem como objetivo relembrar a 

trajetória onde iniciou sua jornada com seu parceiro(a) as lutas, conquistas, afeto e 

respeito mútuo que os fez caminhar juntos até hoje. 

3. Para participar, o associado deverá inscrever-se, veja as regras: 

 - Será à moda antiga, nos envie uma “carta” com no mínimo 20 linhas contando sua 

caminhada ao lado dessa pessoa tão especial para você. 

A) Promoção válida para associados e dependentes; 

B) Escrever a carta + 1 foto do casal -  Inserir no campo de inscrição no site da APCEF/SC. 

Site: https://apcefsc.com.br/evento/dia-dos-namorados/  

C) A foto e carta enviada será lacrada em um envelope e depositada em uma urna. 

No dia 07/06/2021 será feito um sorteio ao vivo pelo Instagram diretamente da Sede 

Jurerê, valendo 01 hospedagem APCEF/SC + brinde surpresa. 

D) Após a divulgação o associado tem sua reserva agendada, e intransferível;  

- Reserva de hospedagem de: (11 a 13/06/2021). 

 Autoriza desde então a APCEF/SC a compartilhar sua carta e foto em nossos meios de 

comunicação. 

F) O tipo de apartamento poderá ser escolhido pelo participante, conforme nossa 

disponibilidade. 

4. Inscrever-se de 12/05/2021 até as 18 horas do dia 04/06/2021, aceitando todos os 

termos do presente regulamento. 

5. O sorteio e resultado será divulgado no dia 07/06/2021, ao vivo em nossas mídias 

sociais.  

6. Inscrições e envios pelo site:  https://apcefsc.com.br/evento/dia-dos-namorados/  

 

- Devido ao mapa de risco atual que nos impossibilita de fazer eventos 

presenciais, criamos esta dinâmica para interação e participação de nossos 

associados de modo virtual, impulsionando nossos canais de comunicação e 

redes sociais para o bem-estar comum e diversão e com sorteio de prêmios. 
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